
Protokół nr 15/II/2003 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

W dniu 11 marca 2003 r. w godzinach od 1700 do 1900 odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w Gryfinie, przy 
ul. Sprzymierzonych 4. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre. W posiedzeniu 

udział wzięli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone (lista obecności zał. nr J). 
2. Porządek obrad uzupełniono o następujące punkty: 

− w pionie Etatowego Członka Zarządu dodano informację dotyczącą postępowania w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie. 

− W pionie Skarbnika dodano projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2003 oraz wnioski w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r.  

Zarząd, tak zaproponowany porządek obrad przyjął jednogłośnie. 
3. Zarząd przyjął protokół nr 11/II/2002 z 12 lutego 2003 r., 13/II/2003 z 26 lutego 2003 r. oraz protokół 14/II/2003 z 5 marca 

2003 r. 

II. PION STAROSTY. 
1. Propozycja odpowiedzi SPZZOZ w Gryfinie na pismo wierzyciela -Zakładów 

Naprawczych Sprzętu Medycznego w Szczecinie (druk nr l/SP/15). 

Członek Zarządu B. Paulski: Proponuję, aby w odpowiedzi tej dokonać zmiany w zdaniu drugim w akapicie drugim. Uważam, ze 
zdanie to powinno mieć następujące brzmienie: " To oznacza dla wierzycieli SPZZOZ korzystniejszą sytuację, niż w drodze 
długoletniego procesu postępowania upadłościowego bądź likwidacji zakładu". 

Zarząd przyjął propozycję zmian w odpowiedzi SPZZOZ w Gryfinie na pismo 
wierzyciela - Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Szczecinie. 

III. PION WICESTAROSTY. 
1. Informacja Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w sprawie propozycji 

wykupienia pomieszczenia przez Pediatryczno Internistyczny Niepubliczny ZOZ 
w Gryfinie (druk nr l/WSP/15). 

Członek Zarządu B. Paulski: Zaproponujmy im dalszą dzierżawę tego lokalu. Nie powinniśmy pozbywać się lokali, które są naszą 
własnością. 
Członek Zarządu D. Bus: Przełóżmy podjęcie decyzji w tej sprawie na następne posiedzenie.  
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby na następne posiedzenie każdy z członków Zarządu 
przygotował pomysły jak rozwiązać problem ZOZ- u. 

Zarząd zapoznał  się  z informacją  Naczelnika Gospodarki 
Nieruchomościami w sprawie propozycji wykupienia pomieszczenia przez 
Pediatryczno - Internistyczny Niepubliczny ZOZ w Gryfinie. Zarząd podejmie 
decyzje w tej sprawie na następnym posiedzeniu. 
 
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

za 2002 rok (druk nr 2AYSP/15). 

Zarząd przyjął do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2002 rok. Zarząd odniesie się do niego na 
następnym posiedzeniu. 



3. Informacja na temat możliwości nabycia przez bezrobotnych, byłych 
pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości rolnych na cele związane z 
zalesianiem oraz z dotychczasowego przebiegu zalesienia gruntów rolnych w 
powiecie gryfińskim (druk nr 3/WSP/15). 

Zarząd przyjął do wiadomości informację na temat możliwości nabycia przez 
bezrobotnych, byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki 
rolnej, od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości rolnych 
na cele związane z zalesianiem oraz z dotychczasowego przebiegu zalesienia 
gruntów rolnych w powiecie gryfińskim. 

4. Informacja dotycząca przejęcia części działki nr 257/22 od województwa 
zachodniopomorskiego (druk nr 4/WSP/15). 

Zarząd przyjął informację dotyczącą przejęcia części działki nr 257/22 od 
województwa zachodniopomorskiego. 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 
1. Wniosek Rady Powiatowej LZS w Gryfinie o dofinansowanie projektu "II 

Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS Samorządów Powiatowych pod 
Patronatem Marszałka Zachodniopomorskiego" (druk nr l/WSP-AN/15). 

Zarząd postanowił dofinansować projekt "II Igrzyska Rekreacyjno -
Sportowe LZS Samorządów Powiatowych pod Patronatem Marszałka 
Zachodniopomorskiego" kwotą 500 zł ze środków Wydziały Edukacji, których 
dysponentem jest naczelnik tegoż wydziały pani Barbara Maślak. 

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie 
posiadanych projektów technicznych na przebudowę dróg powiatowych (druk 
nr 2/WSP-AN/15). 

 
Zarząd przyjął informacje Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 

w sprawie posiadanych projektów technicznych na przebudowę dróg 
powiatowych. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 3/WSP- AN/15). 

 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,  
Wstrzymało się - 0 osób. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 

 

 



4. Informacja dotycząca postępowania w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie (druk nr 4/WSP- 
AN/15). 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Otrzymałem odpowiedź od Kuratora Oświaty województwa zachodniopomorskiego na 
pismo, w którym informowałem o tym, iż zamierzamy powierzyć stanowisko dyrektora p. Izabeli Walczak na okres jednego 
roku. Kurator nie widzi podstaw, aby powierzyć to stanowisko na okres 1 roku. W dalszym ciągu jest zdania, że stanowisko to 
powinno być powierzone na okres 5 lat, czyli zgodnie z zapisem, jaki widnieje w ustawie o systemie oświaty. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Proponuję, aby p. A. Nycz porozmawiał jeszcze raz z p. Walczak w 
tej sprawie i zaproponował jej powierzenie tegoż stanowiska na okres 2 lat. 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Porozmawiam ja osobiście lub zobliguję do tego Naczelnika Wydziału p. 
Maślak. 

Zarząd zobligował Etatowego Członka Zarządu pana Adama Nycza do 
ponownego porozmawiania w tej sprawie z panią Izabelą Walczak. 

V.PION SKARBNIKA. 
1. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie 

dofinansowania PINB w Gryfinie w 2003 r. (druk nr l/SK/15). 

Członek Zarządu D. Bus: Proponuję, aby PINB dofinansować kwotą 7,5 tyś złotych. 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz: Moja propozycja jest taka, aby PINB dofinansować kwotą 5 tyś złotych. 
Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za propozycją p. A. Nycza, aby PINB dofinansować kwotą 
5 tyś. Złotych ? 
Za - 3 osoby, 
Przeciw - 1 osoba, 
Wstrzymało się - 1 osoba, 

Zarząd zdecydował dofinansować Powiatowy Inspektorat nadzoru 
Budowlanego w Gryfinie kwotą 5.000 Złotych. Środki te będą pochodzić z nadzoru 
rezerwy budżetowej na rok 2003. 
 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 2/SK/15). 

Przewodnicząca Zarządu: Kto jest przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003? 
Za - 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się od głosu - 0 osób. 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2003. 

3. Wniosek w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r. dotyczący 
wpisania w  koszty  operacyjne należności z tytułu  refundacji części kosztów 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych od Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gryfinie (druk nr 3/SK/15). 

Przewodnicząca Zarządu E. De La Torre: Kto jest za rozstrzygnięciem zaproponowanym we wniosku czyli wpisaniu w koszty 
operacyjne należności z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych? 
Za - 1 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się od głosu - 1 osoba. 
 



Zarząd zdecydował wpisać w koszty operacyjne należności w kwocie 5.669,40 zł 
z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych od 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 

4. Wniosek w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r. dotyczący 
obciążeń za korzystanie z mediów przez PCK Zarząd Rejonowy w Gryfinie 
(druk nr 5/SK/15). 

Zarząd zapoznał się z informacją w tej sprawie i postanowił odnieść się do 
niej na następnym posiedzeniu. 

VI. PION SEKRETARZA. 
1. Omówienie materiałów na V sesje Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 19 

marca 2003 r. (druk nr l/SE/15). 
 

Zarząd omówił materiały na V sesje Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 19 
marca 2003 r. 

2. Informacja Komendanta Wojewódzkiego Policji, dotycząca podjęcia inicjatywy 
prowadzenia badań socjologicznych na temat zdiagnozowania czynników 
wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu (druk nr 
1/SE/15). 

 
Zarząd zapoznał się z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji i 

postanowił, iż przy projektowaniu budżetu na następny rok uwzględni środki, 
które będą przeznaczone na sfinansowanie propozycji przeprowadzenia badań 
socjologicznych dotyczących bezpieczeństwa. 

3. Wnioski z V posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 10 marca 2003 r. ( 
druk nr 2/SE/15). 

Wniosek dotyczący podjęcia działań w celu wygospodarowania mieszkania 
dla Pani Ingi Żelwis - Ponikowskiej w celu zlikwidowania mieszkania służbowego w 
Domu Dziecka w Binowie Zarząd przekazał Wicestaroście Józefowi Rucińskiemu, 
który wystąpi z pismem do Wójta Starego Czarnowa z zapytaniem o możliwość 
wygospodarowania mieszkania dla pani Ingi Żelwis - Ponikowskiej. 

Zarząd odniósł się do wniosku, w którym mowa o uzasadnieniu, dlaczego 
są rozbijane rodzeństwa i dzieci umieszczane są w dwóch różnych domach dziecka. 
W związku z tym, Zarząd podjął decyzję, iż w najbliższym czasie zbada tę sprawę w 
obu domach dziecka. 

4. Opinia prawna dotycząca zgodności z prawem pełnienia przez dyrektorów szkół 
powiatowych funkcji dyrektorskich w szkołach niepublicznych oraz zatrudniania 
się przez nauczycieli w takich szkołach (druknr3/SE/15. 

Zarząd zapoznał się z opinią prawną, dotyczącą zgodności z prawem pełnienia 
przez dyrektorów szkół powiatowych funkcji dyrektorskich w szkołach 
niepublicznych oraz zatrudniania się przez nauczycieli w takich szkołach. 



5. Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie zakupu i 
korzystania z telefonów komórkowych (druk nr 4/SE/15). 

Zarząd zapoznał się z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 
w sprawie zakupu i korzystania z telefonów komórkowych. 

VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja dotycząca Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą Zachodniopomorskiego 
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokolant      Członkowie Zarządu 
Marcin Wegner     Ewa De La Torre 
       Józef Ruciński 
       Adam Nycz  
       Danuta Bus 
       Bolesław Paulski 

 


